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·- Atatürk 
Alıide iuiu kuruldu a erde hu· 

yilk bir ı•ark apıh or. 

5 KURUŞ ADA A : GONLlJK GAZETE ON BİRİNCi YIL -

Bugün ''Tutum yedi 
.. .. 

gunu,, başladı • 
0:ub:

8

0~'.:'.~1'.:.: .... j Bülbülün Çektiği, 
lt~· bir y•vıncıwa 1 ''tiki e- o·ııı·nı·n Bela,..sıd ı 

1 lle k&rfılı lllll bu \ lltllaş fUll· 1 r • 
rı anlattı bana· 

''-1 iz kahnııum . :;;ura a 
liraya baı vurduktan onra ge 
n illn hir faLı akada it bulahil 
ın. Bu fehrıkaııııı röre•ine gö. 
' )eni giren bir İ§Çİ. onbef gUu 
~a almadan çalı tırıhrmış. Ço· 

Ye ço 'Uru olma a dı bu a • 
r yok ulluk ara ındı ben de 
rçokları ıhi oube gün para ız 
lı§ırdıın . .7el gelelim ki evde 

deu ckm k bekli eıı dört het 
tantam ileru., \aT. 

onu, dü Urıü oruuı ki, bir 
anu Ou h tgiin para ız :çalı ttr· 
ak, önenaiz " haksız bir tö· 
ir. Fabrıkacılanıuız, Tanrı da 
çok Ver in, hol hol kazanı -

rlar· fıçil re verilen gündeJik 
de\•ede kulak Mayılıcık kar 
''kırlar., azdır. Çokn kırk elli 

Uru ara ındaki bu gündelik 
Q ht gün ke ilir 'e \'erilmez 

_...,or._ 0 işçi ne } io, ue iç in? öyle 

•tı)~rum ki acunun bir yerin 
~ylc Önen izliAiu yapılm&11 
goz yumulmaz.. Ulu Tınrıyı 
er eniz bu yolsuz ~e uygunsuz 

. 
Bir gazete, ita/yanın yanlış yoldan 

dönmesinin gerekliliğini anlattı 

Türkiyenin Yugoslavya ile elele vermesi 
Mussolininin palavrasından ileri gelmiş .. 

Pari : 11 ( . ) - Anadolu 
njaosının hu u i wubahiri lıildııi· 
yor: 

Eko Dö Peri gazete inin Lond· 
ra muhabiri, M. Lavalın Roma 
scyabatı dolayıei} le gazetrJeı de 
dolaşan baıı Ş•yieları ileri siire 
rek lnmhrın rını ıı<l:ın seyahat 
netice iui akim b1nkmak gaye i· 
ııi çıkarmık laıımgclditini bildir· 
mekte \'e f. l\fu olinin ıraııı 

g .. ldiği \•akıt b6tün nupaya 
amil lıir rui ak alcdı ta avvurun 

da bulundu~una dair olan oayiııyı 
kaydeUiktea onra eözüne öyle 
de\'am dmtktedir: 

ltal1anların Fronu ve Ruıya 
uaııada çok 11kı bir ımimtyeı 

cloğrnasırıo meydan \'erın~mek 'e 
halyıyı pek ok i gal edeo Bal
kan ittifakını tc irsiz bırakmak 
i temi olması oldukçu ihtimal 
dahilindrdir. 

itnlyaıu i öai edeo mühim e 
ba plt•rdeu bi •İ de Türkiyenio 

k•t'ı bir adımla Yugo la~yaya 
yokla mı olma11dır. 

1 
İtalya iyası ı bugüu geçmİ§ 1 

teki batalannı ödf'mektedir. Eğer 
İtalya. uıe)dan okuyucu bir lisan 
lmllınınamı§ ve Akdenizd'-ki A. 

dıları rhep iz olarık tahkime 
kalkı 111am1~ olsaydı Ttırkiyenia 

bugUokü veziyt.tine meyd•n ver 
memiş olurdu. 

Recep ve Ali Saip j 
Yeni soy adları alddar 

ukara 11 !Hususi) - Cum· 
lıuriyet Halk fırkuı .umumi kil 
tibi Heccbir. oy adı "Peker,, 
\c Urfa ayJı\ı Ali aibiu oy 
adı da larsavae oldu. 

~--------·---------~-
Saylav seçimi -·-yhn eçnnı için kad111 

c rkck blltiiu yuı ua~larnı 88Jınıı 

i i cuoıaıtc i gününcdek 'ila
etimiziıı her bucakıııda bitiril 

l'lİ olacak 'e ondan sonra da 
defterleriu lıazırlaownttı İ§İ ba 
' nlacaktır . ubatın onbe ine 
CJeğin, ayla' eçimi için tamam: 
Janmısı ger~klı bütün )Ükümler 
bitirilecek ve 'eıilf'cek .. bu) ruğn 
göre uylavJarrn cçilmesi i ine 
girioilecektit . 

Atatürk parkı 
Atatürk ibidtsinia dıkıJdiii 

parkın çevretiniıı k•p•tılmuıaa 
ve ağaçlaun dikilimioe belediye 
encümtnioce ıöı kesilmiştir . 

Aduıamızın Kur tuluı iÜnü 
oba 5 IOO kiaunda Atatürk Hey· 
k.-linin açılatı yapılacağı) için o 

Büyük ulus kurultayında 
Vilayetler evinin döşenmesi için 

para ayrılması onaylandı 
• 

Bir kaç yasada tek tük 
değişiklikler yapıldı 

Aukara 10 ( A.A ) - B . 1\1 . 
me lil!İ bugün E at Bur anın bıı · 
kanlı~ıoda toplanarak 1934 yılı 
genel denkle me ine giren dair 
htitteleriuin muhtelif fn ılların
dnn 3 milyon 622 bin 792 lira
ıını indirılerek hwıun 3 997 817 
liruının yine ayoi yıl bilt ~esi fa . 
sıllarına ~kleonıesi 125 bin 1550 
lirn ının yeniden açılın fa111HaTa 
ioahnaz rahsisat olarak konulma· 
sı hakkındaki kanunu onayla· 
mı tır. 

kanun onaylandıktan eonra; a,. 
keri \'e miilki tekıOt kınuna K<' 
re on lira 'e dıba az yetim mı 
Ofl alonJarm ,942 sayılı anun 
hükümlerinden istifade edip et 
mi •e"eklerioin tefeirlerine ••I 
mazbata üzerinde görii ülmii~ ve 
kıbuJ edıhniftir. 

Hukuk usulü mubakerneleri 
kanununun b1Z1 m•ddeleriniu 
deği§tirilmesi hakkındaki k• 
uunda iki yönden birinin vekili 
olduğunu eöyliyen .kimsenin ra 
dikli \'eklletoamesioi mecburi 
yetine ılİt madde iizeıinde eöı a 
lan ıylavlar ileri sürülen hu maıl 
denin leh \'e aleyhinde öz söy 
lemiıler ve neticede madde de 
ğiıtirm~ için verilen ttakrirler Ü· 

zerine enciimene geri verilmiııir. 

t • k tyı amuya anlıtın de, hunu 
len f ıbrıkıcıları uraudırın . ., 
fle benim yüre rimi sızlatan Uluslar derneğinde l 

güae drk paıkın anıçizgilrri biti 
rilmit olacaktır . 

Karadonlular 

AnkaraJa yapılın ,iliyetler 
evine hazinece demhte edilen 
334 bin liralık alacığıoa kar ılık 
mUteahhide ödentCt>ği yıllar büt· 
Çt'lerioe konacak tah ieattan ö -
denmek üzere bono verilme8İM 
yine vilayetler evinin tesisat :dö 
§CDmcıi için 1934·36 yıllarında 
ödenmek Dzre 200 bia liıaya ka· 
dar taahhlide giri§meye ve ~buna 
kur§• bono çıkartmak husuıund• 
maliye bakınına salahiyet veren 

Bundan eonra :kanunu geri 
kal•n maddelerinin müzalsere11i 
gelecek toplantıya bırakılmaıı 
oaaylanar•k toplantıya t!OD ve 
rilmiıtir. •~ıncıma bu idi. Fabnkacıl1r, 

dukça hunamamalt: ÇU\'aldızı 
~kaıadan 'önre, iğnenin ucu 
tö1le aza ık k~adilt'line ba 

lbıiı 

1 
Yuıdda i arayan çoklur tlıyı 
arı agır yükümt~rıe böyle pa 

811 
puleuz günlerı·e çalıştırma 

k~~lkıomak ap açık bir kötü -kt: dam oğulları, kar§ı •n. 
1110 hunlu~nııdan kazanç gay 

• U1aa düşmemeli. Göz yaıı ile · 
•ktirileo paradan iyilik g~I 
~ çOnku .. 

Naci Akverdi 

Çarşa fve Peçe 

'
1kla ve Fethiye beledi
yeleri de ·' Hsak etti 

Alu!lla : 11 (A. A.) _ /Jod 
""' Kt•11l h uru/layı, kcuirnla-

11 985 yılı lU l nde n so11 ra çar. 
f, fila , ııeçe yiıımeJer/111 bir 
: 1 es/mflt• /,aldırmış ,,, ya 
1
· 'lmişllr R11g1111de11 sunra 
1 lurı gfot ııl r helnllye re:a 

ıı .ı 0 çarpılacal.lıırtlır . 
J.'el/ıiııt·1111r t/ 11/ J.enl J.u 

1// • 
0yı ela p r · ııı' çurşaffo1t11 

11<lırıl11111.,, ı so: J.csmlşltr . 
fel< rlrı /\ alclıf'llttırw için un 
f Uıtıı ııe ~ ır aflar için de 
1
' 0 11/ıh bir J.1111111 11crllmlş· 

r · /Af At'11/111ıi:t11 im ço/, iyi 
Pırdı1111şı /ıa y< rdc scoirıç 
'' 11<1ır1111şt ı r 

Aras 

tıkaraya dönerken Ati· 
aya uğrayacak mı ? 

Fransa dış işleri bakanı M. Laval 
Uluslar ar ndaki bağblığı ber
kişdirici olgun sözler söyledi 

~~------·-----------· Cenevre: 10 (A. A.) - Kılp . 
ıanlık hakkında gtçenlet<lc )Opıl 
lmıı oları mukaveleye karşı ya 
ınlacık her tUrlU riıyeteizlik ht§ 
addan mihekkep olacak ve böyle 
bir bal vnkuuııda roplanacak olan 
ulu lar irı ı ceza dhanına hava· 
1 edile ekrir. 

Hu mukn ele huııdan b.ışkı 
mücrimlerin iade i rejimini de 
tanzim edecek "'pa aportlann •ın 
\'İJel vnrRkıhrıom emDİ)eliui 

zıman altına ılı cık 'c nib ) et 
muka\ eleye imzılarmı ko} mu~ 
olan devletleri ecnebi topla klır
da yıpılmak Uzere hazı,ıanaıı 

her tUrlli lıardcttlere ıh mılii 

matı 'enneğe mecbur llllacıktır. 

Bundan ha ka in lar dcı ııe· 
gi kendi azn ını, ~imdı\'e kotlar 
miı<'rimlerin iade iııe mı hal \er· 
memiı olıu iya ı r.iııa • tleıe nıt 
maddPlcıi de müc•ri mlı"rın iadesi 
ınuııhe<lc ine koyuıJlarına la\ i 
>e t•lc ektir. 

reoC\ı : ıu ( \) - Çek•'. 
lo' k) a, 5 luinunu anı 1934 ta 
:ribli l'ı·hııiız - HuP. proıokolu 
rıu ona lamı~ur. 

Bu p otokola gfü<', buuu jıııza 
eımi ı lan hiik ımetlcr ark mi . 
akına Dit nıiizıkeıell'r icra etli 

lirken uçlincii hir de\ lelle ya i 
lı t" r lıaogi bir itilaf akırtmtmeti 
taahbUl cyl~mekltdider. 

Ccnt\ re: 10 (A. .) - Son 
gliıılcrin hctlhiuli ri \ e ortadakj ger· 
giolik Lirız ınil olwu. tur. Huna 
da 1. Bene , Liul \C Eden ara 
mda yıpılnu a-örii meler ebcp 

olmu tur. 
M. Larnlıu ) uğo lavy&)ı tat 

mio tdebile ·ek olem karar tıureıi 
projrtsioin üç esa lı noktasını ka
imi ctcui oldu7rıı zauno:unmak· 

tadır. 
l - Teıhieçiliğio umumi t• 

birlerle takbih edilmeıi, 

2 - Uluslar derneği autla§· 
maemm 10 UçüncU maddeflinia 
lıatırlatılmaeı, 

3 - Macari tanın 1111ilya 
suikartınn ait mes'uliyttler hak 
kında yeniden tılıkikat ynpwa
ğa dıvet edılme i. 

Diin grce Froosa, logiltere 'c 
küçük iıiJôf de\•letferi araeıııda 
bir udaıma hasıl o)mu§ olduğu 
öylennı ktedir. imdi İtalya ile 
trari tanın muufıkatıoı almak 

kalını tır. 

Hu urnk tla t Eden hu a· 
hah hu iki uıewlek"t muuhbs 
lari le görü~miie \C onra Liuh 
görmliıtiir. 

ı. Lıırnl hrmeu küçiik itilaf 
ıııurnhlın lnrrnı loplanruıya davet 
"tmi tir. 

Zooguldakta 
Tutum haftası hazır

lıkları 

Zoıı uldak LI 1 . 1 - Ökü 
nomi 'e y rli malı hafta 1 hazır · 
lıklım lıiitlin Zonguldak ulu al 
kuruııılırıoın iı;lı hiı al'gt"ıyle 
il r lt·mektedir. Hnlkın im hafta· 
·a aUikalı hir ckildc kıtılmaluı 

için her yerele uruoln bir çalışma 
\ardır . .., rlıriu göze çarpan } er . 

lcrlf'ıine ç levhalaı· üzerine yığ 

lı Loyı ilP. .. hit yazı1er yazılmış 
H~ uzun zamanlar kalması için 

demir direklere a ılmış 'c elek· 
trik yazıları konulmuştur. Halkı· 
\ iode açılacak yerli mallar er· 
gi i geçen yıllardakine göre çok 
ıengia \C \erimli oloea~tır. Haf 

tanın yedi giin de "anlı , renkli 
ve manalı geçme i için te•ibirler 
ılıomıatar . 

Yılbaşına az kaldı . 
Pantalon yaptırınız. 

Yılbııı ıü•ladcn sonra kara· 
dı)a ' ,ah•ır , üçetekli entari ribi 
yalnıı"••z kılıkl• ıeımelc yautı 
yıklaıacağı için , beledıye dlln· 
denberi çarııdı , paıarda ve ma 
halle aralarınd11 tellill•r çıtutma · 
ğa başlamııhr . 

Önümüz bıyrım olduğunft ve 
bcr yurttaı rtıcUnün yettiği kadar 
bit bayramlık yıptır1cağına görr, 
bu yauj'ı göz öuUnde tutarak pı · 
rasını kuadoıı veya f&lvar sıibi 
nuneler~ vumiyerek ıoyaal hır 

Yeni sinlik 

Toprıtı Ntıa •lıaau yeai ıia
litin « mezaılığıa » çevrciıoi lu. · 
patmak ve içHiıiai dOıeltmek için 
belediye encUmenioce 1ıöı keıil. 
miatir . e ... iıter bitirildilctea ıoara 
ıardıılardaa ölenler bu yeni ıin· 
liğe gömOlecek~ve ıimdiki ıiolik 

beledi) ece JDıelıtirilip bııkı itler· 
de kullanılacakhr . 
~--------·---._.,----~ 

Başbakanımız Tekir· 
dağdan Çorluya gitti 

kılık olan pantalon ve cıker ynp· 'J',.kirdat : 10 ( A. A. ) -· Ak-
tırmaltdır . •ın llaıLıkan erefim~ \ali kona· 

Yerli f abı ikıler rok ucuz pa gıud 60 kiıilik hir konuk ziyıfeti 
'" Hrilmi§ \ ı• toplantı amimi hir ha· 

moklu dokumalar yapıyor . Bu ,.8 içinde geçıniıtir. 
renkli bezlerle bir kıt soynl gi · Baıbakan lnı abalı yanıudıki 
yim iki liraya çıkabiliyor . Gücü bıt lorla tal karı) a giderek ıcıkik· 
yetmı) rnler bu ucuz bezlerden de lf rinc devam ctwierir · lia§bıkan 

Muglada 
Mezbaha ve nüfus sayımı 

Muğla 10 IA.A) - &Jediye 
larafınd•a bir mezbaha yaptırıl . 
maktadır . 

Bu bay\'BU keeim yeri yirmi 
biu oDfusluk ihtiyaca göre Vf' 

bakanlıktan bildirilen tipe uygun 
yapılacaktır . H•yvan lreaimi ye 
rinin parçaları bitmiotir. 

Muğla 10 IA.AJ - Marmariı 
örnek nüfuı yazımı geçe11 per . 
ıcmbe günü bitmi§tİr. 

Sou yazılrıa göre warmıritı 
kazasının genel nüfuıu 8.310 d1r. 

1927 nDfu yazım11Jda mar • 
marista genel uUfusu 7125 idi 
iki he ap karoılag1111• kazanın 
nüfusu yedi enede 1375 kiti ço 
ğalmııtır. 

Kiliste kadınlar alıp paotalon caket yaptırabilirler . oıtle enıeRini \eli kona~ıncla t· 
dikten oora orlu}ı gidecektir. 

TU rkiye - Norveç 'fc kirdağ ( A. A. ) Ba§bakım Kili : ıo ( A. A. ) 8 J2 
'ııkaıa·. 10 (A. .) - Tu''rkı'}'C 1 met İnorıii öğle )Cmeğiui \eli ko· 934 k • k d ı ı 8 .ı•mı_ a ıo ara:mebuı: seçmek 

ile on c~ ara ında Adli tt8\'İye, nagında Y"dıktf'D onrı anı uda hu· ' 1' eeçılınck hakkı \•eri im,. i üze.rinf' 
1 k lıınıulnrla hirliktt· Çorlu ' R itmi tir. Kili in müne' ver ha.vanlınodın ıc.;ı 
la em \ e uzlaşmalarının t&1dik- 1 met lnUou geli indf' oldu~u "' 
nauı eleri •}ın altı mda Olsodn gibi ola çıkatkf'ıı de llr.hı lıir u kadarı · H. J•. alonuodı roplıua· 
teati cdilmiıtır. g 1 1 uarak coıkun bir.._ıeubür Japrılar . 

,.---~----------~-·•-te~u~u-rann.••.s_ıı_. ______ , Bu a~da yilkuk m~ımlan 
~ı.ikran telgrafları: azmağı ve Kiliılf' 
peçe denilen yüz örtü ünh kaldn· Yüce Vilayet katının Buyruğu 

erkek yurttaş Her 
Pantalon giyecek •• 

935 .'ene i ikinci karıuo &)ından itibaıcn , \.dana ebri ile mer 
lceı kız•ıtı11 hağlı köyler halkıoıa ( Karadon ) giymeleıi ( Vi~ay~t 
l mumı 1edi i ) ve ( Vilayet iclll'e he ·'etı ) l...ırariyle yuak tdılmı 
\ c bir Stile ara \ erilmişti . 

Bu müddet 935 sene i İkiuci kaauu a)ında bilecek \e yıaak 
hükmü tetbik rdimeğe baılanaı,ıkur . 

Bunun içia ikinci kanun ayınc.lan itibaren tizerlerindeki karadonu 

lnrekıp pantalon giymek euretİ) le medeni kıyafete girmiyenlcrden 
idare hcy,eti karariyle ( 5) be§ liredın ( 25 ) yirmi bet liraya kıdar 
para ceza ı ahnacıktır . Bu ceulara kMr§l iıiraı 'e lemyiz hakkı 
yoktur . 

n defa olarık umuma ilin olunur . 

ıuıt) a karar verdiler. 
liııafirler~ fırka ıarafından çı 

ıinfeti ''~rildi . 

Yeniden seçim yapılacak 

:anı Dn : 10 ( A. A. ) - v~. 
zirkHpril ,• Dıf ra lcazılırıodıki beı,.. 
diye lıuıkanlık ıı~imleri yaaayı u • 
gun ıpılmadıgınd111 bozulmuthır . 
Yakındı eoidı~ı(ıeçiın vıpılıcaktır. 

Oruçta 
Kurun blldlren 

BugOn güneı 6,46 da dotacak, 
öğle ezanı 11, 47 de, ikindi 14, 
22 de, akşam 16,35 lr, )it ı 18,9 
de okunacak. Emeik S re olacak. 

Şar muı akkıtı 1 ehbı Okçu 



}'irtik : ~ Türk Sözft 

Viyanalı bir bilgin 
Anadolu da yaptığı yolculuğu im re· 

nerek güzel güzel anlatıyor . 

l $~AR SAV ALARI ) 

Soy adı alanlar 
~~---------·---------~~ 

Neueı Wieuer Jonrual gazete· j 
ıınden : 

Viyana ~abiat müzesi tarıfııı
dan küçük Aıyada ilmi aro tırma

lara gönderilmiş olım heyet , uzun 
süren hir gaybubetten sonra dUo 
Viyanaya gtri döıımuştür . Yazı
cılarımızdan biri bu heyetin reiıi 
Dr. Kollcr ve zevce i ile konuş· 
mak fır atını bulmuştur . 

doğru giden bir takım arııtırmılar 
yaptık . Her yerde raıtl.dıiımıı 

hayvan ıervtti şayanı hayrettir . 
Raıyonıl hir tarzda iılelilen mub
teıem ormanlar , avcılar için ha 
kiki cennet teşkil edecek bir 
haldedir . Biı buralarda temamile 
Avrupai. karakterde bir hayvanat 
Alemine , karacaları , geyikleıe 
yaban domuzlarına ve 16.Uçük av 
hayvanlarına raıgf'lmekle büyük 
hayretlere dUtdük . 

• Beraberimizde Anadoludan hu· 
raya hir çok hayvanlar getirdik . 
Bunlar arasında bir dr: büyük ayı 
vardır . ,. 

Adını askni bna rasat iıtll· 
yonunun zabıt ve küçUk zabitle· 
riyl• efradınan yeni ıdları : 

lıt11yob mlldürü yUzbaşı Cev 
det , " Ôı~emir ., , İıtasyon mü 
dür muavioi birinci mDlazım Ce
mil , '' Ôzkao ,, , İıtaıyon bat ça · 
vuşu Muhiddin , " Kaya 11 : lst11 · 
yon bııçavuş muavini Sami , 
11 Erdoğan .~ , lıtaıyonda .sker 
Mehmet , 11 Ekim 11 , lstaayonda 
Hker Hüseyin , "Yöndrm,, , lstas 
yonda asker Veli, " Ôztn" . 

§ Memleket baatıhaoeai katibi 
Abdullah , ~< Tuyıur » oy adını 
almııtır . 

- Bu ayıyı bittabi ıiı kendiniz § Maarif İlk mekt~pler trahom 

Bu genç bilgin ve bütün araı· 
lırma seyahatlarında kendisi ~ ile 
beraber olan miuicik , fakat cesur 
ze\ ce i , - bira? zaiflamış 1 biraz 
yorulmuş ve gözlerinde yaşadıkla 
rloıo sevinci parlar bir halde:
artık yurdlarıoa döumüf bulunu 
yorlar , Gayet mütevazi ve mah· 
dut vasıtalarla yaptıkları bu scyı 
batdıu bir çok yeoi ve zengin inli· 
balar almakla kalmayıp parlak 
ilmi muvaffakiyetler de kazınmıı
lardır. Dr. Koller şöyle demiştir. 

vurdunuz Ldeiil mi? Dr. Koller ııbhat memuru Avni, babuaı Faiz 
eve zevcesi mahcubiyetle birbirine ve kardeıleri Kemal , lımail 
bakııtılar ve gülüıtüler . Bunun " Tllrlccan ,. soy adını almıılardır. 

İJk ve eski yafıan keçisine ait 
araşhrmaler : Küçük - Asyadı 

bir ar•thrma seyabatı yapmak fik· 
rine nasıl kapıldım ? Si:ıe bunu 
anlatayım : Evlerdeki Keçilerimi · 
zin vahşi ve yabani aua cinsini 
bulmak niyetinde idim , Mukaye
seli ctüdleı le bu keçilerin Aoado
lunun şimalindeki dağlarda yaıı 
dıkları kacıaataua varmıştım , Mu
ayyen bazı ev hnyvaolarmın ana· 
yurtJarınıo nerede bulunduğu hak· 
kında araştırmalar ynpmak IJiç biri 
veçbile maoaıız maksadsız ilmi bir 
eğlence değildir . Böyle yabani 
bir cinsi bulup hunu tesalüp ile 
ıslah ederek daha iyi ve mukave · 
metli bir cinı elde etmek müm · 
küa olursa ; bu ökonomik bakım· 
dan yüksek kıymet ve manlda 
bir iş olur . Bize seferjmiz için la 
zım olan vesaiti verenler : ilimler 
akadrmi!İ , ıark Ctımiyeti ve bazı 
hususi zevat ve bilhassa Kont Se 
itern ve Çikolata fabrikatoru Hel
Jerdir . 

10 Ağustosta bir Tuna vapu 
tuna binerek Viyauayı terk •etmiş 
tik . Tuna akıntası boyunca Ruecu· 
ğa ve oradan da tren le lstanbula 
gittik . 

* • • 
istaııbulda ilk nafıoş ve kızdı-

rıcı hararet baş gösterdı. Gümrük 
nıcmurlarınm huzurunda sandıkla· 

rımızı açtığımız vakıl memurlar 
hayrete düştüler , Çünkü saııdık 
lırımız bir çok silah ve cephane 
ile dolu idi . Halbuki yivli ıilib · 
larıo Türkiyeye idbali memnu idi. 

Bütün • silnhlarrmız musadara 
edilmek tehlikesine maruz bulunu 
yordu . Sefarelimiz Türk gümrük 
makamatı ile temasa g~ldi . Niha· 
yet Almanca konuşan yilksek t bir 
memur Ankaradan sorarak bizim 
için izin aldı . Ondan sonra mem· 
lcketin içlerine doğru seyahatımı · 

za devam ettik . En evvel Adapa· 
zarına vardık, adı " Büyük Pazar,, 
maııasrna gelen bu lrnsaLa 60 bin 

nüfuslu bir yer olup gerçe-kten de 
biricik ve büyüle bir pazar yeri ol 
duğu hissini vermektedir ve şima· 
tindeki bütün Hintedandıoın tica
ret mrrkezidir ve dünyanıu her · 
nevi etyası burada satın alınabilir. 

• 
4\ • 

Adapazanodan sonra seyaba 
tımıza bir kıra otobüsü içinde de· 
vam ederek Anadolunuo şimal 
cihetinin vahşi romantik bir bal 
arzeden dağlık nrazisi içlerin~ git· 
tik . Yol çok tehlikeli serpanlin
lerlc yükseliyor , bataklık bir ova
dan 1000 metreden fazla yüksek 
bir yere çıkıyoruz . Bu havali em-

salsıı bir güzellik arzediyor ~c bizim 1 

Scmmerioge pek benziyor. 40000 
nüfuslu bir viliyct merkezi olan 
Bolu'da esu kar,rgabımızı kur 

duk . Buradan ıimale ve cenube 

Ozerine Dr. Koller dedi ki : § Ziraat hankall ikinci lel:>esi 
<' Size bu ayı ile geçit'Jiğimiı Şevki , '' Örge : ı soy adını almıt 

bir macerayı anlatayım . Bir ayının 
tır . 

yeni ve taze ayık izlerini bulmağa § Ziraat Bankah muhasebecisi 
muvaffak olmuıtum; günlerce ar· Cevdet " Varol" ,memurlarandan 
kasından koıtum 1 rıihıyel inioi Ahmet Şükrü ,, Oskay ,, , Esat 
buldum ve ioin civamıdı kendime O ı " Sezen ,, , Hilmi " Çtlik ,, , ı· 
müsait bir bekleme yeri seçtim i f k S man " Atay 11 , Tev ı " avaı,,, ı 
üç gecebirbiri arkaaıra ve soğuk Nuri "Başaran,,, Niyazi "Demiray,, 
tan diılerim birbirine çarparak bu· k ı §Avukat . Mesut'' Akgün., , avu at 
rada puıu bekledim. Nihayet fÜp- Hüsnü •' Özbey " soy adlarını al · 
beli bir hareket ve gürültü işittim. mışlardır . 

Çahlıklar ara11oda bir karaltı § Kız liıui fen hilgit1i okutan· 
görüldü · Derhal tüfeğimi sıkıca lımndan Hayrünniıa , öz adını 
omuzuma çektim Sinirltrim kopa- " Binzet" ve ıoy adanı da" Yula, , 
cak det rcede grrHmitli . Büyük koymuıtur . 
bir ayı ~e o~u~ yamnd~ insan h 11 • § Hilaliahmer ve pamuk müs 
yaletlen beludı . Köyluludeo ıe· t b 'll · ' k t•f· 'd . . . • a ıı eu ıa ıt oopera ı ı ~ are 
kiz kıtı ayıyı bır ımk üıtOnde tı·, h t' · · d' t b'b· R·f l"Ak ·· • eye r rcı11, ıı a ı ı ı a yu:ı,, 

ııyorlardı . Bu kurnaz adamlar b v f b 'k d ... ve Oll'ma a rı Hl epo m"'muru 
benim ayıo111 izleri üzerinde dolat N' .. , A'-t dl ı 

ıyızı 11 an , soy a arını a • 
tığına görünce ayıyı kendileri t•kip I d 

. 1 d K d' . mıt ar ır . 
edıp ... urmuş ar ır . en ılerıne M H i · · 
darıJmıdım ve ve bizzat vurmak ar Ş Va JSI 

istediğim ayının pa,11ına ödedim.,. 
• • * 

Dr. Koli erin nvcesi de ıöze 
karışarak : 

''Ben de küçük bir macera 
geçirdim,, dedi ve şöyle devam 
etti : 

" Bize scyahatımızda daimi 
olarak refakat eden ve Amerika· 
deki Orman En!lİtOıüoün müdü· 
rU olan Dr. Ali Kemal bey beni 
ve heyetimizden biı M~syöyü bir 
gezintiye götllrmüıtü . Kulübesi· 
oin yanında büyük bir koyun ıü 
rü!ü otlatan bir çobanın yanını 
gitmiıtik . 

Hen arkadaşlarımın yanından 
biraz ayrılmııtım . Birdenbiro 
keıkirı ve ~iddetli köpek havla·I 
maları işittim .. Sesin geldıği is· 
tikamete bakınca iki bUylik Türk 
çoban köpekfoin bir gölge ar
lusıodıo koştuklarını ve o göl· 
ıcnin ormana doğru kıçtığını 
gördüm . Hu bir kurd idi ki gli· 
pegündüz ve insanların oturduk
ları evlerin yakınında koyun ıü · 

riisünüıı içine dalmış ve genç bir I 
koyun alap götürmll§tÜ . Köpepler 
kuıdu kilometrelerce kouladı 

lar ve lf.urda kuzuyu lııraktmııcı
ya kadar arka!lından koıtular , 

"' * * Cenuba doğru seyahatimizde 
çıplak ve yalçın bir dağlık arazi
de hulyalı ve nadir teaadUf edi
lir bir yere vardık . Aradığımız 

yabaoi keçioia bu dağlard• bu · 
lunduj'unu orada öğrendik . Ev· 
veke vuruhnuı böyle bir hayva 
oın büyük hoynuzJarını da elde 
edebildik . Fakat oralarda etraf· 
lı araştarmalıua maotletssüf imkan 
bulomadık, çünkü paramız ook· 
sandı . 

MekHre , beygir ve saire ki
ralamaklığımız lazım g,.fiyordu 
\ ' C peramız bu masnflara yetiş 
miyordu . Bunun için hedefimize 
bu kadar yaklııuıııken geri dön
meğ'e mecbur k1ılışımızan acıaını 

Maraı valiliğine giden Fahri , 
dün lıtaobuldın garımıza gtlmiş 
ve iti batını gitmiştir . 

Karaisalı kaymakam vekili 

KaraiHlı kaymnkım vekili Fah · 
ıi , izio alarak şarımııa gelmiştir. 

Evlenme 

Kuyumcu Abmedin lıemıireıi 
vufiye ile .Maliye memuru Ab 
met Farnkun evlenme işleri ev
\ elki gün belediye evlenme me 
murluğunda biı çok davetliler 
bulunduğu halde yapılm•ıtır . 
Kutlar ve uzun yıllar mutlu ha· 
yat gtçirmelerini dileriz . 

tasavvur edebılirainiz . Bununla 
hertber iyi bir tesadüf ve lali e· 
seri olar ık,~ başka ilim araştırma 

ları yapabihlik ki bu ıayede Kü 
çük Asyaoıa hayvanlar alemi hık · 

kanda şimdiye kadar mevcut bil 
gilerimiz tamamen değişmiıtir .D 

Araıtırmalarımızın belki önü 
müzdeki Noelde ''Tabiat tarihi 
müzesi,, ııin busuıi bir sergisin · 
de göstMilehilecek olan aetice ve 
g•nimelleri bu ı,.y.hıtımııı öde
)'ecek değcı<ltdir . 

Seyabatamızın en güzel intiba· 
lırındın birini teşkil eden milhim 
noktayı da zikretmek iılerim ki 
o da Tilrklerin emaalsız olan mi · 
safirperverlikleridir . kendisini fa 
kir ve iptidai kulübesinde ziya
ret ettiğimiz en fakir çobıo bile 
misafirlerine ikram için bir kuzu 
kesmekten geri durmadı . Rumi 
makamlıir bizden her yt-rdeo en 

samimi ve dostane yardımlarını 

esirsıemediler . 
Yt!ni bir heyeti seferiye bıı 

liodc önümüzdeki mayısta belki 
gene Küçük Aıyaya gi<lrceğiz ,.e 
öyle ümid ediyoruz ki gelecek sc· 
fere ümit vıstahırımız bu sefer· 
kinden daha çok kifayetli ve meb-
zul ohcaktır :, • 

Ağır cezada 

Belediyenin eski Ga .1bıoe me 
muru Mucurlu Ahmedin duruıma 
ıı dün öğleden ıonra ığrr cezada 
devam ~tmiş ve ekıiğin temam 
!anması için duru9ma 19 ilk kanun 
güoü11t~ bırakıJmııtır . 

§Ağrı dağı çapulculuğundan 
ıuçlu ve tutuluJarın bir parçesı 

olan Muradiye Müftüsü Huaaın 
duruıması dün öğledrn evvel •· 
ğır cezada yapılmış ve 1ıelen ta
limatlar okunarak relmiyenlnin 
tekidi için duruşma bışka bir 
rUoe bırakılmıtbr . 

Gizli nüfus işleri 

Defterlerde eksiklik 
görüldüğünden mü

messillere geri verildi 
--

Af kanunu mucibince tarda 
ve köylerdeki gizli nUfuı kayttla 
rının mahalle mümessi!lcri ve köy 
ihtiyar heyetleri tarafıoden birer 
dt'ftere g~çirilcliği ve bunlarm 
yüce vilayet kalına ve oradan tla 
idare heyetine göoderildigi ya · 
zılmııtı . 

Bu defterlerde bazı tksiklik· 
ler ~görüldüğünden buolarm te
mamlaomuı için yeniden mahal· 
le mümessillerine ve köy ihtiyar 
bcyttlerioe verilmiştir . 

Yerli mallar sergisi 

Bugün tulum yedi iÜDÜnÜn 
ilkidir . Her yu ttaşın bayram& 
olan bu yedi günde yerli malla
rımızı göstermek için Döıeme o 
cağı yapıııoda aerği açalmııtar . 

Bu ıaergide ulusumuzun ~endi 
elinin rmeği ve alnının lerile yap· 
tığı örgütleri görectjiz . 

Çankırıda 

Çankırı 10 (AA)- C. H. F. 
Nabine ocakları kongresine bıı· 

landı . 
Çankırı 1 O ( A. A ) -- Yerli 

mallan haftası müaatebetiyle mı· 
ğaıalarda yerli malları ~österiJe
ccktir. 

Saylav seçimi için 

Muğla: 11 (A. A.) - Kadınla· 
rm uyllV seçiminden ötürü se
çim defterleri y8pılmalıtedır. A· 
raştırma kurumunu seçmek için 
Belediye knrult•yı bug6n toplan · 
mı§ ve on iki ki§ilik seçim kuru 
ınuntı seçmiştir. 

Samsun şar kurultayı 

Samsun: 10 (A. A.) - İnıl· 
naz bir toplantı y.pan ~ar mecliei 
sytam \ ' e emlik bankasına olan 
borçlarını on yıl içiDde ödenme· 
@ini ~ağlımlıyau bir foı miilü o 
nıylamıştır. 

Meclis su elektrik fa bıi"ala · 
rıuıo çevirme işlerindeki bozuk 
luğu gidrren bir karar almıştır. 

Fransa de11iz bakanı 

Cenevre 10 ( !A.A ) - Eski 
İtalyan mubaripleriniu Fransız 
İtalyan dostluğu için tertip ettik· 
leri toplantıya söz alan Fransa 
be hriye bakanı M. Pictri, iki mem· 
leket arasındaki anlaşamamazlığın 
bugiin ortadan kalkmış olduğunu 
söylemiş Fransa dış bakını M. 
Lavalın yakında romava yapacağı 
ziyarete temas etmiş, iki memleke
tin ta Romalilar ve Gallalar za · 
manlarında başlıyan birliklerinin 
hatırl:ıtmı~ ve Fransa faşistl•ği bi 
dııyrtte bir siyasal formül zaonel· 
mişti , halbuki lıu sizirı yaradıiışı 
nııa uygnu bir soysal yenilik for· 
mülüdür clemittir . 

lneboluda 
Dış sat.şı .. 

lnebolu 10 IA.AJ - Bu yılın 
ikinci ve birinci te§rin aylarında 
İneboludan dıs ülkelere yapılan 
ihracatın ba§llcaları şunlardır: 

İskenderyeyt·, Yafaya, beruta 
1291 ton 37500 liralık elme: İs
panyayı 273 ton 89 ~bin liralık 
yumurta: Almanyaya 77 ton 21 

Lin liralık kendir, 228 ton 171500 
füalık tiftik, 31 ton 3500 liralık 
ceviz kutugu; İtalyaya 15 ton 
9300 :ıirahk yumursa gönderil · 
mittir. 

İspartada sayım işleri 

1 parta : 10 ( A. A. ) - Şehri· 
mizdta. saylav seçimi hızarhklarına 
devam edilmektedir. 

Hugüo C. H . .F. idare heyeti 
saat JS de Başkan Remzi Üoülün 
başkanh~ı ahında farka binasında 
toplanmış ve sayla,· seçimi işlerinin 
faaliyeti" getirilmesi işlerinde s()z 
birli~i edilıııiştir . 

Bodrumda 

Bayanlarımızın sevinci 

Bodrum : 10 ( A. A. ) Ka· 
dıolara ;;aylav seçmek ve se<;ilrnek 
öneniııin verilmt>siodeo büyük se· 
\'İnç <Jııyan Bodrum kadınları , yap· 
llklıuı hir toplantıda derin duygu 
ve say~ılarına Atatiirke ve hii)iik
lerimize hifdirmiılerdir . 

Denizlide nüfus artınca 

Denizlide : 10 ( A. A. ) - Sa)· 
lav seçimi aoıkhkları ilerlemektedir. 
.52 Memur eeçicilerin adlarım yaz· 
maktadır. \'ilayetin nüfıı . u 300 Lini 
geçtij:!İ için Denizli bu kez bir arlu 
ile yedi sayla\ çılrnracaktır. 

Bir generalımız öldü .. 

Balıkeeir : 10 ( A. A. ) - Ko· 
lordu kumandanlarından general B11· 
ri dün g ~ce yarısı ani bir nezfi di
maği sonunda yapılan bütüo teda· 
vilere rağmen ölmü§tÜr. 

Bahkeflir değerli g~nerahu ölü· 
müne ağlam11kt1tdır. 

İzmirden Sesler 
İzmir: 10 (A. A.) - Saylav 

seçmek ve ıe~ilmek önenini alan 
kadınlarımızın kıvançları günden 
güne artm•ktadır. 

Bu yüıden kımlldanmalar ğit· 
tikçe çoğalı)Or. Sayla\' seçilmtk 
önenini veren Atatürk'e karşı.duy· 
duklara sonsuz ve derin saygıları 
nın bir canlı örneği olmak üzere 
C. H . .F, ya üye yazımıya başlan· 
mı§tır. 

Önümüzd~ki Cuma günü bir 
toplantı yapılacak, toplantıda hü· 
tün kadınlar Fırkaya ve Halkevi· 
ne yazılmış olacaklardır. 

İzmir: 10 (A . A.) - Saylav 
srçımi için Brlediyede büyük bir 
çalıgma vardır. Seçmek \'e seçil
mtk önenioi kazanan kabmları
mızın ~ayısı üç günde belli ola· 
caktır. 

İzmir: 10 (A. A. ) - Oı ta 
okul talebrleri Büyük 1amJk Ke· 
mılin yıldönümUoü kutladılar. 
Bu vataıı aşıkınm bütiin andacını 
sayınlı andılar. 

Sovyet Rusyada 
öz Rusca 

Moskovada dilin temizlenme· 
si için mücadeleye ba~lanmıştır . 
Bu tarihtrn itibarrn reımi ınabi· . 

yette onaylanmayan (kıbul) yaban-
cı kelimclrr Rus dilinde kulla · 
nılmıyacaktır . 
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Avusturya hükOmetinİn 
Siyasal vaziyeti 

~--------·-------~~-
Viyanı : 6 [ Avusturya mu - ıunda attığı adımlar eyi netice -

~•birimizden ] - Baıvekil ( Br. ler vermiş ve hüküm't bütçe -
cbuschnigg) vekiller heyetinin einden yıııyoıı işsizlerin mik · !.1.r 1toplıotısında uz.un ,bir outuk darı azalmııtır . Para ıiyasetioe 

ı..-..-..ııı oy em• .. , ve nutkunun sonl1rtna gcliuc" ; Başvekil bu iş de kıy 
,, __ .,,,.doğru dtmittir ki : Hıriıtiyanlık meli nhiı par• uıuluııun de 

Ve hık üzerine kurulmuş olan vam tttirı1ınesine şiddetle tnnf· 
~eni AHısturya ; Avuıturyalıca taıdır . ÇUokU zaten pek ağır 
•dare ediltcektir . Başvekilin bu . şartlar altında çıJıımıktı olın 
•özlerle ne yapmak istediği aşi · mali mUnaıebctlerıne ııelincc : 
klrdır · Bu sözler bazıları tara - Avusturya hUkümeti imzaladığı 
fındın Avusturyanın faıla Kato · bütlla muıh,drlerin şartlarına 
lilcçe idare edildiği diğerleri ta • riayet etmekten biç bir zaman 
rafıadaa ise katohkliğe kôfı dere geri kRlmı) acak 'c ( Tran fer ) 
Ctde riayet edilmediği yolun•Jaki mescJesiııiıı eo r.yi şekilde halli 
rnıo· · V aaız ıddiılara bir cenptır . için elinden geleni yapacaktır . 

c ı~u c vap Upht· yoktur ki , Ticaret noktai naıarrndın iıe 
{"Uıturyaom vaziyetirıi tayin ederı' ı 928 acouindc Avu tuıya Tica-
b Mıyiı 1934 karıunu esa i inin retinio bir milıyar passifi ur 
ülisa cdılmit bir şeklin.den ibı- iken fıu puı.if bu gün ancık 

rettir . 
üçyüz milyona cnmiştir. Hu C)i 

Başvelcil nutkunda dıha bir netice Musolininin kafasından 
çok nıes 1 IHe ılokunaıak demiş- doğno ve Romada imza edilen 

~ir ki : Ônüwüzd,. hükumetlerinin Avu hıryı , Macaristan ve İtalya 
idare tarzıuı bizden eV\el değiş~- 1kti ndi uzlaşmanın bir meyve · 
tırnı · b 
b' ış İr çok memlekrtler \(> sidir, Dr. Scbuscbnigg brı uzla§ 
ılhessa haly gibi bir. öıoek ruonın iktis di h r lılok teşlcil 

cvcüt olmesma ıeğmen hiı kendi ctmt'k olmeyip lam mnouıle hir 
•dnte tarzımızı kurar iken 011la11 nzlnşmadan ibaret olduğuna ve 
~aklıttcn zi ad ınemlekdimiıin Roma pıotokolundıki faıtları 
bUSJJıiyetleımi düşünmüş ve battı kahul eden her bnnııi bir dev-
ırck t" · e ımııı ona göre çıuuışızdır. 

Avusturya kanunu e.usisinio g• 
ye . . 

tı cııyasi fırkacılk ,e ıııııf mü -
C::•delelerioi ortadan kaldırarak 
P•pauın « Quadraiesimo ar.no » 

~ İaıli Enıy~lıluaıua uygua bir 
G~uaaet lcurmılc olwuıtur. Yeni 

t'uatury• bükumetiııclc ıahsi men 
••tlar için her ne şekilde olur ı 
olıun yer ayrılmıyacak ve Avus 
lur)'ılılık UllcOıUne iaınmıyın ve 

011~ kartı kalbinde bir sevgi bt le
:•Yealere idare nııkinuiade biç 
it mevki verilmiytcelıtir. Avuı· 

tur)• h"'-Q • 
UK metı imdiye kadar 

gelip geçen fhkı mücadeldeıioi 
~nutmak , onları lıir tarafa bıra 

1 
•rak memldcetirı hakiki fayda -

~rıoı düşünmek niyetindedir . 
00 ııı mınlaıdı ltfıii bir beytte 

tnalik olmayan Avuıturyı bundan 

böyle ahaliye teşrıi bıkluını ver· 
llı,k iıtiyor . Fak•t bu teırii bak 

lllillet meclisi ıelclinde drjil, her 
tntılelc erbıbınm ayrı ayrı intihap 
•decrii ( bükümete yol gösteren 
lllı~verel heyetleri ) ıeldinde te· 
~•rüz edrcek ve bUkQmet azası 
ıle iıbu me~veret ht) etleri ara . 
•

1nda g't'Çtcek mUnakııalu giıli 
lutıJlacaktır . 

1 
Avustur) ıda yıpılmak isteni _ 

'il , Hükumet ve halk hayatın -
dakj tebeddülitın henüz ıonuna 
~~roıadıiıaa ıüphe >oktur . Şim 
b ıye kadar ıtılmı adımlard•n 
•ııl.,ındı hata veya rıokHn ol . 

~uğu da muha"kaktır . Fakat im 
tiiıiklikler . \niyet icabı ptk 

•cele yapıldığından bata ve nok 
~~bl•n yavıı ıvaş göıülecek ve 
hır düzüye ta hih ~ dılecektir. Bıl -

111• ınuhtdif mesleklerin idare 
ltı•kınısındaki temsil tarzları he 
~Uı pek ııokun huhnıu)Or. Ame
' ve memurların tem ili az. çok 
bıuvıfokkıyctlerle yapılmış ise de 

lb tttıııyed1rlar henüz temsıl edıl -
d ektedir . Amele ile seuıu)f~ 
•rlır ar ındaki müna cbctleriıı 
'tılll h)•io decek kanunlar dıdıi 
erı .. 

0 uz Yflptlmaro ış yalnız ziıaat ve 

lelin hu uzlaımıya iİrebilrce -
ğiu.. iş.ret elmc:kledir. Bu me 
) auda unutulmaması icabcden 
bir nokta dıl.ıı v1rdır ki o <la 
Şubat ve Trmmuı iblilalluıoın 
Avuılurya bülçeairıi kökündrrı 

11ratı1"1dır . Eter Bu lbtil• Uar 
olmasaydı Avuıturyaoın mali vazi · 

yeti hu güalcUoden çok daha 
eyi olıcık dı . Avuıturyanııı 

harici siyasetine gelince ; Avuı 
turyıuın bU\Uıı komıulan ile 
kava-• etme)'İ değil kendi ıraba 
tına dolrnaulmamHını istiyor . 
B&f\'t:lcil Dr. Schuschoiıg hunu 
katiyetle izah ettilctenıonra diyor· 
ki ; vuıturyı ekalliyetlerin hak 
larıuı riayet huıuaunda dUnyıya 
nUmune olacak ıdılet gösıer -
meii keudıoe şeref biliyor. Fa 
kat bu hakikıt , Avuıturynıu bir 
Alman hükQmetl olduğu baki · 
katile biç bir uman tezat lef 
kil edemez . Avuıturya iımi tı · 

rihte daima bir Alman hükü 
meli olarak yaşımıf, n bu günkli 
küçUk Avuıturyıda daima hır 
Almıım hükumeti olarah kal 
mlflır . 

Kili c ile hükumetin lr!r iki 
ınesaiıi meselesine ııelince , bii 
k\imet neoçli~in dini ahlaki ve 
ıubi lf'rhiyesini paµularıu eliue 
l>ırakruakll blc bil· nııhıtır gör· 

m~nıekttdır . HukOmt.l bu bu · 
uıtı kilitP}C her türlU del leı 

\t= yardımı npmaklıa çeklnmi . 
ytcektir. Buııa rağmen gençliğ!n 

beden itibarile daba •'yi bir terbiye 
görınui hükumetin başlıca prtn· 
ıipleıiodendir . 

Acı bir ölHm ile düoyıdan 
çekilen Dr. Dolfuss « Quıdıa -
gesiuıo nono >> ~ozylclıkasınciaki 
gibi bir Avusıurya rüyuıoı can 
lnndırııuk için yaşadı ve öldU . 
Dollfuıs müstakil bir Avusturya 
nın gcıck Almıulık ve geıek A,. 

rupalılık için çok mühim olduğuna 
kani bulunuyordu . Onuo bu 
ı,auaat ı oın \e hilyuk rüyasının 

yeıiııl' gclirılmeai için dnba Lir 
çok mü killerin hertcuaf edilmasi 
frap iliğine şüphe )Oktur. Çüıı 

kü « Quodıag«'simo anoo » nun 
istedıği Avustm") anın mt') daua 

{ Türk.Ski) Flrdk : ~ 

Adana Borsası Muameleleri 

I s o N_S_A_V ____ A __ . J :-c J.N- S J 
Eo az En çok 

P A M U K ve K O Z A 

Satılan Mikdar 

Bir Alman Profesörü 
Bcrlin: 11 (A. A.) - Gazet~

lerin Tahr•udaıı aldıgı bir bahe· 
re göre, lr•b parlameoto 11 Almıu 
Doktor Ha ın filoloji Profesörti 
olarak Tahran üniversitesine ta
yini ha~ kında ki kanunu onayla· 
mt§tlr. 

iki tayyare 

Loudre: 11 (A. A.)- Bir lıow 
bardmın tayyaresiyle hir sivil 
tayyare çarpışmıştır. 

Pilotlar ölmüştür, bir kiiçlik 
zabit de a~ırça yaralamıştır. 

1934 
Nobel aykonu 

O lpa: 11 (A. A.) - 1933 
nesi obel miikUatıuıu ir or 
man Angille, 1934 ıniikôfetını do 
1 rthur Hendc1 sona \ erileccği 

lrnhcri l<'e)) üt etmi tir. 

Londrada işsizler 

Londıa: 11 ( A.A ) - 26 -11 
tarihinde logiltercdc işsizl..rin 
oyası 2 mılyon 120 bin 787 idi . 

22 10 tarihine rıl hetle 1,150 
f ılalı" vardır . 

Pariste bir nümayiş 

Par lı: 11 ( A. A )- B.zı bup 
ıueJQlleıi yeni hışkaulamıın idn 
re i alı llHI ı nüiu a yi§ler yapu1t~lar 
'e Poli , inzıhatı uıulıafaza içiıı 
müdahale etti inclt!u hi r lakım kH
~iik ha<liıeleı· olnıuthır. 

Kat' iyen iİyaul oJuııyın 'e 
an ·ak harp malfıllerioiu \'SZİ} e 
tinin iyil• tlriluıreini \'e malul 
talı si a ltnın azı I nıuın ı protuto 
için yapılan hu niimayişleıde ya
zık ki bir poli ruf'mnı u ağır u
r~ll~ vıııılarıınıtllr. 

~ 

Yoğuslevye gazeteleri 

Belg11t 11 (A.A> - Cenevre 
konıı§malaıından bahıedeu Y u 
ğoslı\) a gazeteleri, Fransız do!t· 
luğunun ne kadar eaalam \ c eruiu 
olclugmnı yazmıkta , dil lıirliti 
ediyorlar. 

Vreme di)orki: ) uğoılav)a 
drafında ) alnız müuefıkleriui 
\f' hn ırada biiyük Frransız ulu 
eu değil , dün Un medeni millet · 
leri giirnıekte acuna karşı büyük 
tıir manevi kazanç elde elmi.tir. 
Politika g.zttesı <le föyle diyor: 
Fumsanın hile yoauslavyaoın i,. 
ıediği tını rnrziye işine yardım 

etmediğini göstermek için ma 
carların yaptıklaıı cntirikaler1111 
M La\ ılın nutku ke Up atmıfllr. 

M. Laval Romaya mı 
gidecek ? 

Rus - Fransız 
Ökonomi protokolu 

imzalandı 
-·-

' , _Kapımah -p~m~y==-=' 
PiyHa pula~ " 42 43,50 , ı 

-..-"ti~·-----=----r-:-...;.;..---ı-~-~-ı·---,,,~~--·~·~----~--~ 
ı cıyesıı temizi ,, 39,50 
1 •-•ı.~n~~~ı;------....:.:..~---ı---------ı--.....;...----1----~------

1 Jone II -------1-------ı~--~-----~ 

K. = ~- ı-'"-'/C. _ S~-- ·------·--- _K.~ 

! Ekspres . 
1 1 1 1-~K~l~e~~·l~aı~ıt:-----------ı------·1-......... ---~·---------.~ 

toskova: 11 (A. A) - ban 

~z~ca~tBakanı M Ma~ando ı ~~---------~---Y __ A_P~A-C __ ı_~-~~---------~~~-
Pariie dönmek iizere Moskova ,

1
_,,,..B,,....ey..,a.-z _____ __.., ____ , _______ . ________ ...,··~ 

Siyah . ~ 
dan ayrılmışhr. 1 ,1----------------.ı...---------------... 

M. Marscndo gitmeden C\' el Ç ı C İ T 

~;:.,.i~!~k~~f UeııuzAnn uzadıyaDgö· : ~=r:Y.mıik,, 1-------1;----------:~1 
oı O\.ft: ( · A.) - Un ., "Tôburnluk., _ . 

'f'ov el, ve Fıansiz Ticaret Hakan· 
lrmmn iki memleket arasıoda de· Bu~day Kıhrts 

HUBUBAT 

vamhikauıeı \e seyrisefaio mu·ı 1
1 
__ .._ .. _--:Y=e_r_li ___ 

1 lı:o~ ele i yapılma ı için mUzake· ,, Men tane -----ı 
·-~------------1-------1---- ·---------' ' . 

reJere girio:ilmesine dair imzala Arpa 
l' ıı-.... Fı---:---------- -----------•---------

•hkları protokolda 11 hirinci ka l ı-,,y,-:•81~-:!,_Ys _______ ı-----.ı---·---ı---------.- 1 
nuu 1934 tarihli muvakkat tiı·a · •-~~------~~--------~~----~~~~----~· Dl'lice · • 
ret anla wı ııım hangi esaslar da· --:;K""'t-ış-2 e-m-.=-. ------•-------------------?,· 
hilin<lC') enileneceği kuarlaştırıl· Keıco ıobumo • 

•-~8:-0:------------111--~-~-·----•---·--------~· 
m §lıt. 1 --;::;:-a_k_lo ________ ·•-----::----------------

Hu proıokoldo, iki memlekc· ~isonı 

UN .... Salih Efendi 
tin nralariudoki ökonomi müna
ıeheıleıinio \ 'C eşya mübadelesi - : 
nin geııişietilmesı nrzusu teyit -.. •. ü.--~---~---~--1~------11·-,----------
ohuınmftnr. 

Amerika da 

... " 1 :.S ~ Oiiz kırma ,. 
t ~~ Simil ,, 

:§ e ... ı. Cumhuriyet 
1 ~~ --= ... ~---.---------·- --------------· 

~--1--------·~ 

Vakal~nan kaçakçılar 
C'I :ı " 

• ""' v- - Düz tuma ,, 
1 ı-..... .---~-----------1~·----t----~-------' Alfa 

-----------·~ .. 
V •§İngton 11 IA.A] - Uyuş 1.,iverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

turucu maddeler zabıtası yedi gün '. JO I 12 / 1934 l~ Banka ından alınmııtır. 
süren cogin ldraıaştırma ve tuh· 1 -·----~--~~s~~~·~~~~~~~~--~~~--~~~-K-·~~~~A 
ldkııtreu ~onıa ülktnin lıer yerin Vadı·li 6 73 _,;;L;..i.;....re;....t_...,...._~---ı--,1:-;ı;;O:-ı-7LL.:8 

1-:-:--::-::------1-~-·I-=-"=-' R k 50 u.. ~ de ayni zauumda genel bir ha · Vüdeli 6 73 •nmar """ 1_F;,;.::.ra~n~k~°F_r_a_o_et-z,,-~~-ı--~9ıı;-ı30 

km apaıak kıçakcı kurumunun I Hazır 7 ITT Sterlin ••loııiliz,, 624 50 
tUmUnü yaknlamıttır. Yakalanan- ı Hint hazır 5 14 Dolar "Amerikan., 125 33 
laı 17H kadın olmak üzrre 750 ' Nevyork 12 48 Frank "levi<:re,. 
kişidir . Zahıta değerini §İnulıJik 

ora ulamaya imkan olmıyau pek ,-------------------------~ 
çok kaçak mal ele geçirmi§tir. I• 

C. H. F. yayımı Vı§ington 11 (A.Al - Hükiı 
uıet tarafından uyuşturucu mad 
deler ticaretine açılan milcadele 
üzerine şimdiye kadar tevkif edi 1 
lenlerin adedi 791 e } &kıelmiştir 

Hunlaım yiiıde 95 inin mab 
kıiw olacıldnrı anJaşılmaktadır . 

Zanne<lıldiğine göre bu mad
deleri bıtlıca gönderen mew)e 
kf' ı Bulgari tandır . İhracat zcy 
tinyağı fıçıları kadın ayakkabılı 
rı \'e tomarları içinde ya 
pılmaktıdır. 

Y onanistandaki arnavutlar 

Atina 11 IA.A) - Arnavut 
g Z('l t i, .'elanikte bulunan iki · 1 

yüz arnavuduu ikamet tezkereleri 
yenilenmediği taktirde Arnavut 
ıabiyctine geçen yunanlıların Ar· 
navutl11ktan çıkarılacığını yaz 
maktıdır. 

Cumhu· iyet Halk Fırkası Adanr. mah~He ocak
larının kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmııtır. 

Her· ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
lart kongresi gün ve saatte bulunmalarını dilf>riz . 

Ocağıo adı: 

Ta11u&lcapu 
Kayalıbai 
Eski hamam 
Mermerli 
Nacaran 
Ulucımi 

Döıeme 
Şıh Mustafa 
Hankurbu 
Çınarlı 

Seyhın 
Karııyaka 
Mirıaçelebi 

Ocaklar idare Ht•yetlerl 
Kongre günü : 

İlk Kinun 10 

" 11 
., 12 

" 13 
)) 14 

" 15 
" 16 
)) 17 

> 18 
• 19 
• 20 
• 21 
, 22 

s .. tı: 
20 
it 

" .. 
)) 

• 
)) 

)) 

Yeri 

Fırka Vilayet Binaaı 

" ., 

)) 

)) 

)) 

)) 

• Pr ola gazetesi diyor ki: iki yüz 
Jeğıl ancak yüz arnavut ıile~nin •-~~------------------·-----~-~~J 
ikiirnet tezkerrl,ri yenilenecektir. 
Ye hu kar~lık trhtitleri &zerine ,~~--------------~~~~~~~-~-~~-~-~ 
değil nncak Atiıııdaki Arnavut Tutum yedigÜnÜ 
luk sr firiue \'erilen eöz üzerine başladı 
) apılmaktadır. -

Homa l 1 (A.A) - Chotcaub 
riand namına dikilmiş olan abi 
bidenin açılma mera imini ap 
mak üzre huraya gelmi~ olan 
Franıa a an meclisi hariciye ko· 
mis) onu ı •i 1. BcraagP.r bu ı 
hah gnz.etecilerC' \ aki beynuntın 
do, M. Larnlın yakında Romap 
gclr.<'eğini nulwımak i temi tir. 

1,... ------ Yurttaş!-~ 
Bu ayın on ikisinde ~ 

Analar. bnhnlor yavrularını1a hiror /ş bankası kum. 

harası nlınız 1 4839 1-- 6 

CPnevreden ıki küçük tel 
Cene\ıe 11 (AA] - Ho) lcr 

ajaıısıııdnu: 

Uolına oko ihtılafının ballı 
~ 

içiu olan ulıı lar derneği teklif 
leriııi ke) İt iz \ e fil t ız o]arak 
kalıııl dmekıedir. 

Cenevre Jl IA. 1- Hoyter 
ııJ•nıı: ncnr 'ı oğn la\ mcselt" i 
ur- ait 1 'ran ız karar • nreti metni 

tasarruf haftası baş-

-~,'.-,,1 .. y'""-0"_·:-~-,,J"~il-illılf::-~ .. ,, :::ı:r::nııı~,.,,-,,," •. -.,.,""1,.., ... -- ı ___ B_e_l_e_d_i _y_e __ i_l_i __ n_l_a_r_ı _ _.J 
~ bu gece nöbetçi 

1 Eczane 
T arsuskapu <'İl\ cU'llHla 

Halk fJCZHllP~idir 
llllı lllllllUllllllll 

Belediye başkanlığından : 
M bus intihabı kanununun deği ınesi üzerine heyeti tettiıiye inti 

lıtıbını yenilemek için Belediye mcolisi fovke13cle olarak 15-12 934 
cıımortesi günu sool 10 da belediye dairesinde meclis Hlonunda '°P. 
lanocoktır. 

Azal~ rın hu saatle gelmeleri rica olunur. 4835 

'rtınrı Ameleleri ile onJıu•n ser-
11>'edarlrııının arnsı bulunmu tur. 

) 'rtı k olu)or ki )eni A'ustur · 
ftl•rı.ırı şimdilik ttnıellcıi kurul -

Uttur • 

rıu 1~8•t' ('kil ( Dr. Schuschnigg) in 

gelmesi İ•irı vusturya 5İyı ile 

rınin fedıkfirane gnyretlrrı kafi 
değildir. Dr. Dolfusııun kıfa"ıııa 
koyduğu şekilde hir Avustur a; 

1 
üı,erio•le itilaf nasıl olduğunu bil 
diruıtkt~dir . 

.-- Agfa filimlerinin 
Her çeşitten , en ta

zelerlni çok ucuz fi· 
yatla ; 

t 
110da zikrettiği ıakunlar ve 

l\j t"k h 1 1 lr r A uıtuıyanın iktısadi 
l ldı e), b. • k' • 
İue .. hı ır sıyasel ta ıp tttı · 
•n .. up e bıakmıyor , A \l: tur

ın hillıaaea it yaraımık lıuıu · 

idulinın tahakkuku ancak bey 
neJmilel uzla,malerın alıcaiı şekle 
tabidir . 

Lüks vapur yolcu lan 
Türkçe film folô Coık 11nda11 tedaril; 

EDEUİLlRSl Jz. 1 

-------------------------·--------------------....: -
Seyhan işletme müf ettiıliğinden: 
Her gun iıleye(Adana-Knyıeri- Ankara Kotorlarından oyrılarık 

Uluk.ı in Koy~eri ~rasında işleyen ray otobüsleri t 4 J 2-934 giı 
nür.dcn &onra ııJomıyecektır. llAn oluour.4837 12-14 



Fiitik: 4 

Seyhan muhasebei hu•u•iye madarliiğiJnden : 
Cins, mevki ve huJ•diyle evsafı 1airui ışeğ'ıdı yazılı emlakin mülkiyeti açık artırma ıuretile ve petin 

para ile 1atılaca~ından t•ıliplerin yevmi ihale olan 20-12-934 perı~mbe günü saat onda, '/• 7,5 dipoaito 

ak\:elorile encümf:nİ vilı\yf4te mör~caatlan ilan olunur.4802 2-6-11-16 

Lira K. 

!500 
250 
40 

100 
20 

soo 
200 
700 
350 
100 
75 
50 

50 

30 
10 

60 
60 

1 

Beher metresi Ciosı 

• 
,, 

• 741 metre arsa 
arımı 1575 artın 

bir bap kirpiç hane 
iki odala hane maa ana 

hane maa arsa 
,, ve medrese 
,, muhterik arsHı 

416 Bl'flO BrlB 

100 1 ,, 

1342 » )) 
DükkAn 
188 arşın arsa 
Kahvehane 
Berber dükk4nı 

Bir bap hane 
Mağaza 

Dolap 
)) 

Hane 
Dükkan 
Dükkan arsaSJ 
Metrtlk mektep 

beher artını 336 arım arta 
,, • )) » .. 

Beher metre murabbaı ırea 
66 arıın temama 

Mevkii 

Eoverpaıa caddeıi 
Alman fabrika11 
Kılağzade fabrikaıı 
1etiklAI 

Sevindiksade medreeui 
Hurmalı daire.i medr•Nİ 
Şeyhzade 10kaAı 

Bski saray 

Hacı Velsel 81. mektebi e. 
Palancılar içi 
Ziraat bankaeı karıııı 
Taşçıkan 

• 
• 
• 

Orta Bedeateo 

" 
Bebekli kilise ' 

Battal ağa 
)) • 

Oroıdibak civarı 
Adana 10kağı 

1/3 Hissesi dükkAn » 
1/3 Fevkani ma tah teni dört odah evin 

• 

J/3 DükkAn Edirne hanı civarı 
1/9 Berber dükkAna Saathıne karşısı 

Karadonlar yasak oldu. Şimdiden 
pantolonlar1nızı yapt1rınız 

ıtıhalleıi 

Rahmiye 
Bahçe bay 
1cadiye 
Döfeme 

Nacaran 
Kıyalıbal 
TepebaA' 
Şeyhade 

Bucak 
Eıkihamam 

Nacaran 
Hammaliye 
Eski Hamam 

• )) 

ı) • 
" " 

Karaaoku 

" 
Babı Tanua 

• • 
Y emenioiler ç•rt11ı 

Babı Tanuı 
Paıanebi 

" 
Eıki Hamım 

Akkapu 
Yemeniciler 

Çukur Meeçit 
Babı Tarsuı 
Büyük Çartı 

Yerli 
pamuk 

1 

Ziraat bankası Adana mensucat fabrikası 

Yerli 
Severak giyeoe1tiniz • • lf ÇI 

1 Pantolonluk renkli kumaılan yapıyor 1 

Ucuz 

1 Toplau Ullf yeri : Fabrika 

Dağınık ,, ,, : Kuruepeh Abmt"l Süveydao zade ve ıair dOkkinlır 
Bu malları bugün sergide görünüz . 

Yerli 
yapı 

1 

K Y•D L. 
mAzazu 

• t•INiZ . 

• 
SIC!IHLRRDR MiDE ue .. 
BllGIRSllHlllRllVIZI/ ÇOK 

... 
OIKKllT ETNEK LllZINO!H. 

BUNUN l(ÜN l({)HN#llD~ 
"NIJYllDEt§.N {JRZ<R~»~'Jfita 

NGH .N'RINL~K /1.-M ~ 
IW altM&R. -

1 

~~.·~ .. ı 
merkeı mahkemeıi bq yaagan 
yedeklifi açık olduğundan iıteklf. 
lerin bu ayan yirminci perıembe 
günü saat dokuzda Adliye encü-
menince yapılacak imtihana ittirık 
için gelmeleri ve daha evvel aıa· 

ğoıda yasıh evrakı müıbitelerini en· 
cümen yaıgaolıtına vermeleri ve 
talipler arasında orta mekttıp me· 
ıunu oldu~u takdirde bu ıutı baiı 
olmayanlar imtihana giremez. Orta 

Asri sinemada 
10 Kanunu evvel puuteai gönö ıkpmı .... 

Mevılmin mıütesna (ilimlerinden 

kanatlar 
Oynayanlar 

Victor Francen-Allce fiel 
Filme . iliveten : En yeni dünya bavadieleri 

mektep mezunu huluomadığı halde -------------------~ 
aakerliğini yapm11 her talibin gire· F O T O 
bil•oeği ilAn olunur. 

1 - Orta mektep mezunu ol· 
duğuna dair veıika 

2 - Askerliğini yapmış olmaaı 
ıert konduğundan terhis vesikası 

COŞKU 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfuı kAğıdı 

Agfa,,, filmlerinin h• 

Adaıa sulll H. blkilllliDdln : 
Adananın Hankurbu M. den Tev· 

fik kızı Emioenio Yortao M. deo 

kötker Abdullah oğlu Bekir aley- 1 

hine açtığı nafaka davasının cere 

Düllyaca meıhur ( A G F A ) fil 
ıeıl bulunur. FlyaUar. diğer bütıln 
dur. 

Amatör itleri en kısa 

yanı sırasında müddeialeyhin ma
halli ikametinin meçhul bulunduğu Atölye fotografları, vesika re 
anlaıılmağla ilAnen tebli4'at ifasına 
ve duruımanın 19 12-934 tari. 

dismanlar. 

hioe saat 9 18 telikına karar ve 1 
rildiği cihetle müddeialeyhin mez-
ktlr gün ve saatta mahkemeye gel· 
mediği ve tarafandan bir vekıl gön· 

1'alebederı leıııildlll la· 
rif e lle ıicret alınır . 

o•o --
FOTO COŞKUN: --dermediği takdirde muhakemenin 

gıyaben cereyan edeceli ilAn olu
nur . 4834 

Yıl Cımi Civarı 

• Alsa ray sıneması 
Bu aqam 

Hn harika filimlerden biriıini \aktim ediyor 

Nagana 
Mime.ili 

M. Döğlas 
AfrikaJa Habeıietanın yalçm kayalarında korkunç ormanlarında 

Ar1lanlar, Timsahlar , Kaplanlar ve zehirli ıinelıl~r ar11ıoda ahomıt 
hakiki bir filim. iki saat heyecanla ıevkle gPçirecekıiniı. 

ilive 

En yeni DIJnya havadi•leri 
Unutmayınız 

LOks vapur yolcuları 

Tftrk~e filim 

Pek yakında Al1&ray ıinemaeı hakiki boks ve gürev maçı tertip 

ediyor. 

Cuma gUnO iki matine pertembe gOnO 2,30 da iki filim 

D. Muzaffer Sabit 
Oabiıi hastalıklar mütehassısı 
U ırli Üniversil si ık nl'İ Oahili Seriryatınılan mezun . 

• 
Doğruluk fabrikası yanında 4826 

Adana H• 
Glnden: 

19- Birinci 
günü ıaat ( 17) cM 
Ye sergi ıubeel-. 
yapılaoaktar . Bil 
asanın o gön .e 
gelmeleri rica 

ıırlanır. 

· Hizmet 

Evde hisıne& 
hiımetçi kadın 
mıza müracaa& 

Baş eğrılorı, 

1 l:ırı ı omatiıma ~ 
lıklurıoa karşı e• 
bir ilı\~·tır . 1 6 
rualle1ıi k utulorda 
o l ıııız Ş(•h irJe u~ 
zi merkezi ( Yen• 

Öç ve alb aylık ikinci kurs 1 
Fatma hanım 

Y .-ni istasyon caddeainJ.,ki biçki dikiş ve fApkacılık yurdunda Ma
orif VekAle&inin resmen kabul eUiRI Belçika meto<lu ile göıterilen 
biçki ,.e mokastultk kurslorına göriilen roğbtt üzerine yeni bir ikinci 
üç ve ı ltı aylık kurs tlevrı si birinci l&Anunun birinden itibarı n açmeğa 
knrar ~erilmiştir. l\•ydolm ıık ve '•raiti a:llamak ist··yen hanım'or 
yurda mürocAat tts'nler. 4799 7-10 
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